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Постановка проблеми. Основною культу-
рою, що переважає на присадибних ділянках 
мешканців України, є картопля. За останні роки 
клімат на території України й Полтавщини  
зокрема змінився на пом’якшений. Підтвер-
дженням цього є малосніжні зими та посушливі 
літні періоди, під час яких температура досягає 
на окремих територіях близько +35 0С. Внаслі-
док цього дачники зустрічаються з проблемою 
недостатнього зволоження ґрунту, що познача-
ється на урожайності овочів. Одним зі шляхів 
вирішення проблеми є примусовий полив, або 
дощування, негативним наслідком такої техно-
логії є ущільнення поверхневого шару ґрунту, 
утворення поверхневої кірки та інтенсивного 
випаровування вологи з верхніх шарів ділянки. 
Порушення водного балансу призводить до по-
ступового зниження врожайності сільськогоспо-
дарських культур, зокрема й картоплі, а також 
зменшує родючість ґрунту на присадибних  
ділянках.  
Одним із поширених способів основного об-

робітку ґрунту є оранка. Встановлено, що в про-
цесі вирощування сільськогосподарських куль-
тур, зокрема для присадибних ділянок, така тех-
нологія обробітку має більше негативних  
наслідків аніж переваг [5]. Слід зазначити, що 

останнім часом середньостатистичний розмір 
оброблюваної присадибної ділянки наділу не 
перевищує 10 соток. За таких умов ускладнюється 
заїзд великогабаритної (промислової) техніки для 
передпосадкового обробітку ґрунту. Однотипний 
обробіток (оранка) чи ручне перекопування, навіть 
із використанням засобів малої механізації (мото-
блоків), укомплектованих фрезерними робочими 
органами, призводить до утворення ущільненого 
підорного прошарку ґрунту. В наслідок цього 
значно погіршується проникнення вологи, по-
рушується водно-повітряний режим ґрунту та 
ареал життєдіяльності мікроорганізмів у ньому. 
Тому накопичення зимово-весняної вологи в 
ґрунті та її збереження до періоду вегетації сіль-
ськогосподарської культури, ефективне її вико-
ристання залишається основною проблемою 
власників присадибних ділянок.  
Використовуючи на присадибних ділянках 

мобільні малогабаритні енерґетичні засоби (мо-
тоблоки, мотокультиватори), з’явилася можли-
вість впровадження на їх основі ґрунтообробних 
знарядь, призначених для виконання безвідваль-
ного обробітку ґрунту, що сприяють накопичен-
ню й збереженню вологи. Технологія обробітку 
потребує розширення номенклатури начіпних 
знарядь, удосконалення існуючих і розробки  
нових конструкцій з метою підвищення урожай-
ності овочевих сільськогосподарських культур 
на присадибних ділянках. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв'язання проблеми. 
Останнім часом вирішенню проблеми переущі-
льнення ґрунту надається чимало уваги. Роботи 
ведуться в напрямі використання безвідвального 
обробітку ґрунту з періодичним заглибленням 
робочих органів із метою руйнування ущільне-
ного ґрунтового прошарку. Такі операції дозво-
ляють зменшувати щільність родючого шару 
ґрунту та його засоленість внаслідок кращого 
проникнення вологи в осінньо-зимовий період, у 
процесі зрошування, збільшують його газопро-
никність, покращують агрофізичні властивості. 

Підвищення урожайності картоплі можливе за 
рахунок збільшення в осінньо-зимовий період кіль-
кості накопиченої в ґрунті вологи, (в прошарку 
нижче розташування коріння рослин). Існуючі 

технології обробітку ґрунту присадибних ділянок 
не забезпечують накопичення вологи в достатній 
кількості та збереження її під час вегетації кар-
топлі. Запропоновано технічне вирішення пробле-
ми із використанням засобів малої механізації 
оснащеними робочими органами удосконаленої 
конструкції. Наведено рекомендовану схему для 
виконання технологічного процесу «кротування» 

ґрунту на присадибних ділянках. 
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Рис. 1. Конструктивна схема глибокорозпушувача ґрунту для присадибних ділянок:  

1 – мотоблок; 2 – зчіпний механізм; 3 – робочий орган; h – глибина обробітку 
Спираючись на результати наукових досліджень 

відомих вчених, зокрема, академіків І. І. Артобо-
левського [1], В. О. Желіговського [4], П. М. Васи-
ленка [3], докторів технічних наук О. В. Верняєва, 
Л. Ф. Бабицького [2], І. М. Панова [6], П. П. Карпу-
ші, Г. О. Рябцева, М. В. Краснощокова та інших, 
нами запропонована конструкційна схема робо-
чого органу (рис. 1) [1]: 
Переваги конструкції – безвідвальний обробі-

ток ґрунту; ефективне руйнування ущільнених 
прошарків його підорного шару; інтенсивне на-
копичення вологи в щілинах, що утворилися в 
результаті обробітку. 
До недоліків слід віднести: 
1) завантаження енерґетичного джерела (мо-

тоблок) лише на 55 %; 
2) порушення стабільності руху по глибині 

обробітку. 
Мета і завдання досліджень. Мета: підви-

щення врожайності картоплі шляхом утворення 
у ґрунті додаткових волого-акумулюючих кана-
лів. Основними завданнями досліджень є: про-
аналізувати технології та технічні засоби для 
безвідвального обробітку ґрунту; розробити 
конструкцію робочого органу для накопичення 
вологи в ґрунті; встановити раціональні значен-
ня параметрів та режимів роботи робочого орга-
ну, обґрунтувати технологічну схему обробітку 
ґрунту при вирощуванні картоплі. 
Матеріали і методи досліджень. Технологія 

розроблена з використанням основних положень 
землеробської механіки, механіки суцільного 
середовища, механіки руйнування. Обґрунту-

вання параметрів робочих органів здійснювалося 
з використанням існуючих та нових методів екс-
периментальних досліджень. Використана мето-
дика планування багатофакторного експеримен-
ту. Результати експериментальних досліджень 
оброблено з використанням положень математичної 
статистики. Агротехнічна й енерґетична оцінки 
проводилися з використанням галузевих стан-
дартів. 
Результати польових досліджень. За резуль-

татами проведених у 2011–2012 рр. досліджень 
на присадибних ділянках глибокорозпушувача 
(рис. 1) встановлено, що запропонована конс-
трукція забезпечує руйнування ущільнених 
прошарків ґрунту, утворює на поверхні щілини 
2,5–3,5 см, що сприяють інтенсивному накопи-
ченню вологи в нижніх ґрунтових горизонтах. 
Доведений ефект природного розущільнення 
ґрунту, суть якого полягає у тому, що вода, яка 
накопичується в осінній період у щілинах ґрун-
ту, замерзає взимку, одночасно розширюючись, 
утворює розгалужену мережу тріщин (природне 
розпушення ґрунту). Відтаючи у весняний пері-
од, тріщини наповнюються додатковою воло-
гою, внаслідок чого відбувається рівномірне во-
логонакопичення поверхневого шару глибиною 
близько 35сантиметрів. 
Із метою встановлення впливу запропонованої 

технології обробітку з використанням розробле-
ного знаряддя на урожайність картоплі навесні 
2012 року нами був закладений польовий дослід. 
Смуговим способом посаджені 10 рядків карто-
плі сорту Беллароза, п’ять із яких розміщувалися 
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по лінії попередньо нарізаних восени щілин, а 
інші – на контрольній ділянці без осіннього об-
робітку. Дослідження показали, що ряди карто-
плі, посаджені по лінії щілин, дали дружні сходи 
на 5–8 днів раніше від контрольної ділянки. Роз-
виток кущів картоплі в умовах посушливого літа 
2012 року підтвердив припущення про те, що до-
даткова волога, накопичена у щілинах, кореневою 
системою рослин використовується ефективніше. 
Урожайність картоплі, що вирощувалася за допо-
могою експериментальної методики, на 14 % вища 
порівняно з традиційною технологією, застосова-
ною на контрольній ділянці. 
За результатами попередніх польових дослі-

джень висунута гіпотеза: для підвищення уро-
жайності картоплі шляхом створення у ґрунті 
додаткових волого-акумулюючих каналів необ-
хідно удосконалити конструкцію запропонова-
ного робочого органу (рис. 1) додатковим при-
стосуванням для утворення каналів у ґрунті.  
За відомими теоретичними розрахунками [5] ви-
готовлено експериментальний робочий орган 
для утворення волого-акумулюючих каналів у 
підорному шарі (рис. 2). 
Глибокорозпушувач ґрунту «Кріт» призначе-

ний для утворення вологоакумулюючих каналів 
у ґрунті на глибині 0,2–0,3 м від поверхні ґрунту 
круглого перерізу (подібних до кротових ходів) 
діаметром від 4 до 10 см на відстані 0,7–1,4 м 

один від одного. Запропонована технологічна 
операція проведена з використанням мотоблоку 
ZIRKA IZ 105, із двигуном KM178F (одноцилін-
дровий, чотирьохтактний дизель із повітряним 
охолодженням та потужністю 4,41 кВт). Основ-
ний робочий орган машини – ніж (3), до нижньої 
частини якого шарнірно приєднаний «Кріт» (5). 
Передня частина «Крота» конічна, середня – ци-
ліндрична. Під час роботи ніж розрізає ґрунт на 
встановлену глибину, а «Кріт» конічною части-
ною розсуває та ущільнює ґрунт, утворюючи 
прохід круглого перерізу. Середня циліндрична 
частина формує відповідний переріз проходу. 
Нарізання підґрунтових проходів розпочинають 
із відкритого каналу за рекомендованою схемою, 
представленою на рисунку 3. 
Така схема руху ґрунтообробного аґреґату дає 

змогу нарізати підґрунтові проходи з осені для 
максимального їх заповнення водою в осінньо-
зимовий період, сприяючи природному, більш 
об’ємному, порівняно з уже досліджуваним спо-
собом (рис. 1), розущільненню ґрунтових про-
шарків. Крім того, використовуючи мітки про-
ходів (стовпчики) на краю присадибної ділянки 
після весняного поверхневого обробітку ґрунту 
(рис. 3), необхідно провести посадку картоплі 
чітко в напрямку нарізаних щілин, що в резуль-
таті забезпечить приріст урожайності на 10–15 % 

 
Рис. 2. Конструктивна схема глибокорозпушувача ґрунту «Кріт» для присадибних ділянок: 

1 – мотоблок; 2 – зчіпний механізм; 3 – робочий орган; 4 – ланцюг;  
5 – утворювач каналу «Кріт»; h – глибина обробітку; b  – діаметр каналу;  

L – відстань від поверхні ґрунтового горизонту до вісі каналу 
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Рис. 3. Схема обробітку ділянки ґрунту під посадку картоплі з запропонованою технологією 

порівняно з уже досліджуваним способом (звичайне 
щілювання) за рахунок збільшеного об’єму вологи 
у ґрунті та ефективного її використання кореневою 
системою рослин. Для збереження вологи від випа-
ровування у весняно-літній період рекомендовано 
на присадибній ділянці замульчувати гребені, що 
утворилися після посадки картоплі шаром 5–10 
сантиметрів. В якості мульчі доцільно використо-
вувати подрібнену солому зернових культур ви-
триману 1–3 роки. 
Висновки: 
1. На основі аналізу існуючих технологій і 

технічних засобів для безвідвального обробітку 
встановлено, що для якісного розущільнення та 
розпушування ґрунту природним шляхом робочі 
органи малої механізації повинні забезпечувати 
нарізання щілин на глибину більшу на 5–10 см 
від традиційного обробітку. 

2. Перспективним напрямом вирішення постав-
леної задачі накопичення вологи в ґрунті є викори-
стання глибокорозпушувача ґрунту «Кріт» для 

присадибних ділянок, що має здатність утворюва-
ти підґрунтові проходи на глибині 0,2–0,3 м, діа-
метром 4–10 см, із можливістю регулювання зада-
них величин залежно від вирощуваних культур. 

3. Встановлено, що за раціональних значень 
глибини нарізання щілин h = 0,30–0,35 м, від-
стані від поверхні ґрунтового горизонту до вісі 
каналу L = 0,20–0,25 м, діаметра «Крота» d = 
0,05–0,07 м та відстані між проходами l =0,6–0,7 м 
у кінцевому результаті підвищиться урожайність 
картоплі на 20–28 % порівняно з класичною тех-
нологією її вирощування на присадибних ділян-
ках. 

4. Розроблено й обґрунтовано схему обробітку 
ґрунту, рекомендовану нами для вирощування кар-
топлі на присадибних ділянках, використання якої 
(за умови застосування мульчі на поверхні після 
посадки бульбоплодів) зменшує на 25 % трудові 
затрати на полив, боротьбу з бур’янами та сприяє 
підвищенню родючості ґрунту на присадибних 
ділянках без додаткових капіталовкладень. 
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